Amsterdam Swim Cup 2010
25, 26, 27 en 28 maart
Sloterparkbad
Ondersteund door Topsport Amsterdam en vele zwempartners, organiseert het Nationaal
Zweminstituut Amsterdam (E.ON-NZA) van 25 t/m 28 maart 2010 de zevende editie van de
Amsterdam Swim Cup. Deze spectaculaire wedstrijd in het Sloterparkbad is tevens opgenomen
op de kalender van de Europese zwembond LEN. Alle zwemafstanden staan op het programma.
Het toernooi is aangewezen als kwalificatietoernooi voor de Europese Kampioenschappen 2010
in Boedapest, de Europese Jeugd Kampioenschappen 2010 in Helsinki en de Jeugd Olympische
Spelen 2010 in Singapore. Aan deze wedstrijd zal worden deelgenomen door deelnemers uit
binnen- en buitenland.
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Er wordt alleen in de open categorieën dames en heren gestart
Er wordt gezwommen met elektronische tijdwaarneming in het 50m bad
Alle zwemnummers staan op het programma, van 50 t/m 1500 meter
De finales zijn kortdurend en spectaculair
Het prijzengeld zal begin 2010 bekend gemaakt worden

Via deze weg wil NZA alle zwemmers van harte uitnodigen om mee te doen aan de Amsterdam
Swim Cup 2010. Tijdens deze wedstrijd zal er naast het zwemprogramma in het kader van de
‘Swim Experience’ ook een aantal speciale randactiviteiten georganiseerd worden. De omlijsting
in de prachtige ambiance van het Sloterparkbad in Amsterdam maakt de Amsterdam Swim Cup
voor deelnemers en toeschouwers een bijzonder topevenement dat je niet mag missen!
Houd in de aanloop naar het toernooi de internet site in de gaten voor het laatste nieuws over de
Amsterdam Swim Cup 2010:

www.amsterdamswimcup.nl

Deelnamevoorwaarden voor zwemmers
1.

Er wordt uitsluitend in de open categorie gezwommen

2.

De series duren maximaal 2½ uur per sessie. Wanneer de inschrijving zodanig is dat de
maximale tijdsduur van 2½ uur wordt overschreden zullen zwemmers met de langzaamste
inschrijftijd worden afgewezen.

3.

Alle seriestarts zullen “Olympisch” worden ingedeeld. Op de 100 meter nummers en de
200 meter vrije slag zwemmen de snelste 8 jeugdzwemmers in de laatste serie tegen
elkaar, dit in verband met EJK plaatsing.

4.

Van de 400 meter wisselslag, alsmede de 800 meter en 1500 meter vrije slag zijn geen
aparte series en finales in het programma opgenomen. De snelste series worden tijdens
de finalesessie gezwommen, de overige series tijdens de ochtendsessie.

5.

In beginsel plaatsen per programmanummer de 8 tijdsnelsten zich voor de finale.
Afmelden kan tot een half uur na het bekend maken van de uitslagen. Na afmelding zullen
de zwemmers die als 9e en 10e geplaatst staan, aangewezen worden als reserves voor
de finale.

6.

Op de 100 meter vrije slag en de 200 meter vrije slag zijn er A én B finales waarvoor in
beginsel de 16 tijdsnelsten zich plaatsen. Na afmelding zullen de zwemmers die als 17e
en 18e geplaatst staan, aangewezen worden als reserves voor de B finale. De organisatie
kan besluiten ook op andere nummers B finales te programmeren. De definitieve planning
en de eventuele extra B finales zullen ruim van tevoren via de internet site bekend
gemaakt worden.

7.

De 1-starts-regel is van toepassing.

8.

Tijden zullen worden geregistreerd met behulp van elektronische tijdwaarneming.

9.

Tijdens de wedstrijd is er een aparte in- en uitzwemgelegenheid voor de deelnemers.

10.

Vanwege live TV uitzendingen van de finale sessies, kunnen de bestaande voorwaarden
en aanvangstijden gewijzigd worden.

11.

Het KNZB badkleding reglement is van toepassing. Het FINA zwemreglement is van
toepassing. In alle gevallen waarin het KNZB badkleding reglement, het FINA
zwemreglement en/of dit wedstrijdreglement niet voorziet, ligt de eindverantwoording bij
de organisatie.

12.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren en/of de
bepalingen van de wedstrijd aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.

Adres van het Sloterparkbad:
President Allendelaan 3, 1064 GW, AMSTERDAM

Toernooi kalender
Programma Series donderdag 25 maart 2010
Inzwemmen: 7:30 - 8:50 uur.
Wedstrijd: 9:00 - 11:30 uur
1
2
3
4
5
6
7
8

200 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
50 meter schoolslag
200 meter schoolslag
50 meter rugslag
200 meter rugslag
400 meter wisselslag
1500 meter vrije slag

Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Heren
Dames

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Langzaamste series
Langzaamste series

Programma Finales donderdag 25 maart 2010
Inzwemmen: 15:45 - 16:50 uur.
Wedstrijd: 17:00 - 18:30 uur
200 meter vrije slag
50 meter vlinderslag
50 meter schoolslag
200 meter schoolslag
1500 meter vrije slag
400 meter wisselslag
50 meter rugslag
200 meter rugslag

Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren

Finale (B + A)
Finale
Finale
Finale
Snelste serie
Snelste serie
Finale
Finale

Programma Series vrijdag 26 maart 2010
Inzwemmen: 7:30 - 8:50 uur.
Wedstrijd: 9:00 - 11:30 uur
9
10
11
12
13
14
15
16

200 meter vrije slag
100 meter rugslag
100 meter vlinderslag
100 meter schoolslag
200 meter wisselslag
100 meter vlinderslag
400 meter wisselslag
800 meter vrije slag

Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Dames
Heren

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Langzaamste series
Langzaamste series

Programma Finales vrijdag 26 maart 2010
Inzwemmen: 15:45 - 16:50 uur.
Wedstrijd: 17:00 - 18:30 uur
200 meter vrije slag
100 meter rugslag
100 meter vlinderslag
400 meter wisselslag
800 meter vrije slag
100 meter schoolslag
200 meter wisselslag
100 meter vlinderslag

Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames

Finale (B + A)
Finale
Finale
Snelste serie
Snelste serie
Finale
Finale
Finale

Programma Series zaterdag 27 maart 2010
Inzwemmen: 7:30 - 8:50 uur.
Wedstrijd: 9:00 - 11:30 uur
17
18
19
20
21
22
23
24
25

50 meter vrije slag
200 meter vlinderslag
200 meter vlinderslag
50 meter rugslag
200 meter wisselslag
50 meter schoolslag
100 meter vrije slag
400 meter vrije slag
800 meter vrije slag

Heren
Dames
Heren
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Langzaamste series

Programma Finales zaterdag 27 maart 2010
Inzwemmen: 15:45 - 16:50 uur.
Wedstrijd: 17:00 - 18:30 uur
50 meter vrije slag
200 meter vlinderslag
200 meter vlinderslag
800 meter vrije slag
50 meter rugslag
200 meter wisselslag
400 meter vrije slag
50 meter schoolslag
100 meter vrije slag

Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Heren
Dames

Finale
Finale
Finale
Snelste serie
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale (B + A)

Programma Series zondag 28 maart 2010
Inzwemmen: 7:30 - 8:50 uur.
Wedstrijd: 9:00 - 11:30 uur
26
27
28
29
30
31
32
33
34

50 meter vlinderslag
100 meter rugslag
200 meter rugslag
100 meter schoolslag
200 meter schoolslag
100 meter vrije slag
50 meter vrije slag
400 meter vrije slag
1500 meter vrije slag

Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Dames
Heren

Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Series
Langzaamste series

Programma Finales zondag 28 maart 2010
Inzwemmen: 14:45 - 15:50 uur.
Wedstrijd: 16:00 - 17:30 uur
50 meter vlinderslag
100 meter rugslag
200 meter rugslag
1500 meter vrije slag
200 meter schoolslag
100 meter schoolslag
400 meter vrije slag
100 meter vrije slag
50 meter vrije slag

Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Dames

Finale
Finale
Finale
Snelste serie
Finale
Finale
Finale
Finale (B + A)
Finale

Inschrijfvoorwaarden voor secretariaten
Inschrijving
U wordt verzocht de inschrijving uiterlijk 10 maart 2010 per e-mail aan het wedstrijdsecretariaat te
zenden. U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst zwemmers
als pdf-bestand in te sturen. De inschrijftijden moeten controleerbaar zijn (datum en plaats in het
pdf bestand opnemen) en gezwommen zijn na 1 januari 2009 in een 50m bad; 25m bad
inschrijftijden worden niet geaccepteerd. Inschrijvingen kunnen gestuurd worden naar het
wedstrijd secretariaat, e-mail adres: inschrijven@amsterdamswimcup.nl Na uw inschrijving
ontvangt u een bevestiging.
Inschrijftijden en indeling
De drie snelste series worden ingedeeld volgens het Olympisch plaatsingssysteem. De overige
series worden op tijd ingedeeld. Op de 100 meter nummers en de 200 meter vrije slag zwemmen
de snelste 8 jeugdzwemmers in de laatste serie tegen elkaar, dit in verband met EJK plaatsing.
Inschrijf kosten
Startgeld bedraagt € 6,00 per individuele (serie)start. Het startgeld moet uiterlijk 10 maart
overgemaakt zijn naar bankrekeningnummer 65.06.68.618 ten name van SCIANDRI, onder
vermelding van ‘ASC10 + de naam van de vereniging’. De inschrijving is pas compleet na
ontvangst van de inschrijvingen én het startgeld. Na afloop van de wedstrijd zullen eventuele
reserveplaatsen en tijdige afmeldingen per bank terug gestort worden. Per 10 deelnemers zal er
één programma worden verstrekt.
Deelnemerslijsten
Vanaf 15 maart worden de voorlopige deelnemerslijsten op de site van de wedstrijd geplaatst.
Afmeldingen of wijzigingen kunt u tot uiterlijk 22 maart 2010, 20.00 uur doorgeven. Wanneer
zwemmers na dit tijdstip worden afgemeld, dient toch het startgeld te worden voldaan. Op 23
maart 2010 staan de definitieve deelnemerslijsten op de site van de wedstrijd. De organisatie
behoudt zich het recht voor om de lege banen op te vullen.
Uitslagen
De uitslagen van de wedstrijd zijn live te volgen op de site van de wedstrijd en op
Zwemkroniek.com. Uitslagen voor de Kring, alsmede ziektebrieven, worden door de organisatie
per mail naar de Kringsecretariaten gestuurd. Er worden geen uitslagen op papier verstrekt.
Officials
Deelnemende verenigingen met tussen de 5 en 10 deelnemers dienen 1 official te leveren,
verenigingen met meer dan 10 deelnemers dienen 2 officials te leveren. De officials moeten
tegelijk met de inschrijving worden aangemeld bij het inschrijfadres. Informatie voor de officials
wordt via het inschrijfadres van de inschrijvende verenigingen verstrekt.

Nadere informatie
•

•
•

Zie voor een aanbieding van het 4 sterren hotel Novotel vlakbij het Sloterparkbad, de
internet pagina van de Amsterdam Swim Cup (www.amsterdamswimcup.nl). Met het
Novotel hebben wij een exclusieve deal gesloten, inclusief ontbijt komt een eenpersoons
kamer op € 89,- en een tweepersoons kamer op € 99,- per nacht. Alle maaltijden worden
afgestemd op de zwemmers en het programma. Tevens wordt het vervoer van en naar
het bad verzorgd door de organisatie van de Amsterdam Swim Cup.
Parkeren kan op de grote parkeerplaats bij het oude Sloterparkbad. Het parkeerterrein bij
het bad is niet vrij toegankelijk. Zie voor meer informatie hierover de internet pagina van
de Amsterdam Swim Cup.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de organisatie via
info@amsterdamswimcup.nl

Records Sloterparkbad
Heren
50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
200 m. vrije slag
400 m. vrije slag
800 m. vrije slag
1500 m. vrije slag

Stefan Nystrand
Stefan Nystrand
Pieter vd Hoogenband
Arjen van der Meulen
Job Kienhuis
Tom Vangeneugden

Zweden
Zweden
Nederland
Nederland
Nederland
België

0.21.98
0.48.78
1.46.55
3.49.83
8.00.69
15.12.08

2009
2009
2004
2009
2009
2009

50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
200 m. vlinderslag

Milorad Cavic
Milorad Cavic
Pawel Korzeniowski

Servië
Servië
Polen

0.23.25
0.51.73
1.56.89

2009
2009
2004

50 m. rugslag
100 m. rugslag
200 m. rugslag

Nick Driebergen
Nick Driebergen
Nick Driebergen

Nederland
Nederland
Nederland

0.25.29
0.54.80
1.58.35

2009
2007
2009

50 m. schoolslag
100 m. schoolslag
200 m. schoolslag

Matjaz Markic
Lennart Stekelenburg
Thijs van Valkengoed

Slovenië
Nederland
Nederland

0.27.40
0.59.50
2.13.43

2009
2009
2003

200 m. wisselslag
400 m. wisselslag

Robin van Aggele
Ioannis Drymonakos

Nederland
Griekenland

2.01.35
4.18.18

2007
2005

50 m. vrije slag
100 m. vrije slag
200 m. vrije slag
400 m. vrije slag
800 m. vrije slag
1500 m. vrije slag

Marleen Veldhuis
Marleen Veldhuis
Femke Heemskerk
Sharon van Rouwendaal
Sharon van Rouwendaal
Sharon van Rouwendaal

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

0.23.96
0.53.17
1.56.54
4.12.69
8.41.51
16.48.52

2009
2009
2009
2009
2009
2009

50 m. vlinderslag
100 m. vlinderslag
200 m. vlinderslag

Marleen Veldhuis
Marleen Veldhuis
Otylia Jedrzejczak

Nederland
Nederland
Polen

0.25.33
0.56.69
2.10.68

2009
2009
2004

50 m. rugslag
100 m. rugslag
200 m. rugslag

Hinkelien Schreuder
Femke Heemskerk
Femke Heemskerk

Nederland
Nederland
Nederland

0.28.18
1.02.25
2.13.40

2009
2009
2009

50 m. schoolslag
100 m. schoolslag
200 m. schoolslag

Moniek Nijhuis
Moniek Nijhuis
Joline Höstman

Nederland
Nederland
Zweden

0.30.80
1.07.41
2.24.85

2009
2009
2009

200 m. wisselslag
400 m. wisselslag

Lona Kroese
Aleksandra Urbanczyk

Nederland
Polen

2.16.91
4.50.91

2009
2004

Dames

